
Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα τριών 
κατευθυνσεων με μπροστινό κάθισμα
EFX 410 / 413
ύψος ανύψωσης: 3000-7000 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1000-1250 kg



Το πολυμορφικό ανυψωτικό όχημα 
Man Down
και τέλεια περιμετρική ορατότητα
Για συνδυαστική χρήση στη ζώνη εισερχόμενων εμπορευμάτων και στους 
διαδρόμους μικρού αλλά και μεγάλου πλάτους.

Τα πολυμορφικά και πρωτοποριακά ανυψωτικά οχήματα στοίβαξης τριών κατευθύνσεων της κατασκευαστικής σειράς 
4 είναι η εξειδικευμένη λύση που προτείνουμε για συνδυαστική χρήση σε αποθήκες με διαδρόμους μικρού και μεγάλου 
πλάτους και στη ζώνη εισερχόμενων εμπορευμάτων. Η δομοστοιχειωτή κατασκευή του οχήματος  με διευθέτηση 
μπροστινού καθίσματος και πλευρικά τοποθετημένο σκελετό ανύψωσης προσφέρει άψογη ορατότητα προς τις 
περόνες, το φορτίο και τη διαδρομή οδήγησης. Η εργασία εκτελείται με τη βασική αρχή Man Down, δηλαδή, η περόνη 
κινείται προς τα επάνω και η πλατφόρμα οδηγού παραμένει στο έδαφος.Οι στάνταρ και οι προαιρετικές επιλογές 
εξοπλισμού καθώς και το ενσωματωμένο σύστημα προστασίας ατόμων ή το σύστημα ελέγχου δαπέδου  RFID για 
βέλτιστο προφίλ ταχύτητας εγγυώνται την ασφάλεια. Η αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας  με προοδευτική 
τεχνολογία τριφασικού ρεύματος  48 V διασφαλίζει  μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων  με χαμηλή 
κατανάλωση.Η πλοήγηση αποθήκης διευκολύνει την εργασία και επιτρέπει την ήπια τοποθέτηση των εμπορευμάτων με 
απόλυτη ακρίβεια. Ο οδηγός απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν το έξυπνο σύστημα χειρισμού  με τη 
μεγάλη οθόνη, ο ρυθμιζόμενος πίνακας ελέγχου, οι ευρύχωρες θήκες και τα εργονομικά στοιχεία χειρισμού.

 

 

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Μοναδική σχεδίαση περονοφόρου μηχανήματος με μπροστινό κάθισμα και 
πλευρικό ιστό

• Απεριόριστη ορατότητα προς την περόνη, το φορτίο και τη διαδρομή οδήγησης
• Δομοστοιχειωτά πακέτα δυνατοτήτων και συστήματα υποβοήθησης
• Αναγεννητική πέδηση και ωφέλιμο κατέβασμα

Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, σας δίνουμε μια 
μακροπρόθεσμη υπόσχεση απόδοσης έως και 8 έτη στους 
υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου μας. Έτσι, 
μπορείτε να συγκεντρωθείτε πλήρως στις εργασίες σας, 
χωρίς καμία ανησυχία.

Ικανοποίηση 100%. Εγγυημένα.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της 
τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε 
ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να 
επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία 
που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να 
αιτιολογήσετε την επιλογή σας.



Ανυψωτικό μηχάνημα Jungheinrich
για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Απόδοση Ασφάλεια Εξατομίκευση
Μέγιστη ισχύς με τα 
αποδοτικότερα μηχανήματα 
στην αγορά

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία

Ένα περονοφόρο μηχάνημα 
τόσο μοναδικό όσο και η 
επιχείρησή σας

Το EFX διαθέτει ένα βασικό 
πλεονέκτημα: Χάρη στην έξυπνη 
ανάκτηση ενέργειας μέσω 
αναγεννητικής πέδησης προσφέρει 
εξαιρετικές επιδόσεις.

Η θέση προορισμού βρίσκεται 
πάντα στο οπτικό πεδίο και μέσω 
του συστήματος ελέγχου δαπέδου 
RFID προσεγγίζεται με τη βέλτιστη 
ταχύτητα, κάνοντας έτσι την 
εργασία παιχνιδάκι!

Ένα έξυπνο σύστημα χειρισμού με 
ρυθμιζόμενο πίνακα ελέγχου και η 
μεγάλη οθόνη διευκολύνουν τον 
οδηγό στην εργασία του.

Αποτελεσματική τεχνολογία 
τριφασικού ρεύματος
• Υψηλή ροπή στρέψης για υψηλή 

απόδοση διαχείρισης 
εμπορευμάτων και χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας

• Αποτελεσματικό θερμικό 
ισοζύγιο

• Λιγότερη συντήρηση και φθορά.

Οικονομικά αποδοτική διαχείριση 
ενέργειας
• Διπλή ανάκτηση ενέργειας με 

αναγεννητική πέδηση και 
ωφέλιμο κατέβασμα.

• Μεγάλη διάρκεια χρήσης με μία 
φόρτιση της μπαταρίας (μέχρι 2 
βάρδιες).

• Ενεργητική διαχείριση ενέργειας 
και μπαταρίας.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του 
συσσωρευτή.

• Μικρότεροι χρόνοι φόρτισης.

Θέση σε λειτουργία και συντήρηση
• Διαδικασίες εκμάθησης για 

γρήγορη και ασφαλή θέση σε 
λειτουργία.

• Διάστημα συντήρησης: 1.000 
ώρες λειτουργίας.

• Ηλεκτρονικό σύστημα με 
σύστημα αισθητήρων που δεν 
υπόκειται σε φθορά.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων 
λιθίου
• Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι 

φόρτισης για μεγάλη 
διαθεσιμότητα

• Δεν απαιτείται αλλαγή 
συσσωρευτή.

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
μηδενική απαίτηση συντήρησης 
για εξοικονόμηση κόστους σε 
σύγκριση με τις μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος

• Μηδενική εκπομπή αερίων, 
καμία απαίτηση για χώρους 
φόρτισης και για αερισμό

Σύστημα ελέγχου δαπέδου RFID 
(προαιρετικά)
• Έλεγχος οχήματος με τη χρήση 

τεχνολογίας αναμεταδοτών.
• Διαρκής μέτρηση διαδρομής για 

ακριβή αναγνώριση όλων των 
περιοχών αποθήκευσης.

• Υψηλή ευελιξία των λειτουργιών 
μεταγωγής

• Βελτιστοποίηση των προφίλ 
ταχύτητας ανάλογα με την 
τοπολογία του δαπέδου

Σύστημα υποβοήθησης 
warehouseNAVIGATION 
(προαιρετικά)
• Σύνδεση σε σύστημα 

διαχείρισης αποθήκης μέσω 
τερματικού ασύρματης 
μετάδοσης δεδομένων ή σαρωτή

• Απευθείας λήψη της θέσης 
προορισμού σε στενό διάδρομο 
μέσω του υπολογιστή του 
οχήματος

• Αυτόματη κατακόρυφη και 
οριζόντια τοποθέτηση.

• Αποτελεσματική πορεία διπλής 
σπείρας.

• Αναγνώριση περιοχής RFID, 
ώστε να αποκλείεται το 
ενδεχόμενο εσφαλμένης 
πορείας.

• Μεγάλη ευελιξία στην αποθήκη 
χάρη στην προσαρμογή στο 
υπάρχον σύστημα διαχείρισης 
αποθήκης (WMS)

• Έως και 25% μεγαλύτερη 
απόδοση διαχείρισης 
εμπορευμάτων

Ενσωματωμένο σύστημα 
προστασίας ατόμων (PSS)
• Εργοστασιακά ενσωματωμένο 

στον υπολογιστή ασφάλειας.
• Σχεδιασμός έργων, θέση σε 

λειτουργία και συντήρηση από 
τη Jungheinrich.

Εργονομία και άνεση
• Είσοδος με σκαλοπάτια μεγάλων 

διαστάσεων.
• Εξαιρετική ορατότητα στο φορτίο 

και το οδόστρωμα.
• Κάθισμα Comfort με ανάρτηση και 

απόσβεση ταλαντώσεων.
• Πίνακας ελέγχου με δυνατότητα 

αδιαβάθμητης ρύθμισης ως προς 
το ύψος και την απόσταση από 
τον οδηγό.

• Πλήκτρα μεμβράνης (softkey) με 
αριθμητικό πληκτρολόγιο.

• Απόσβεση τελικής θέσης/ 
μετάβασης για όλες τις 
υδραυλικές λειτουργίες.

Σύστημα ελέγχου και CAN-Bus
• CAN-Bus για 70% λιγότερα 

καλώδια και βύσματα.
• Όλες οι κινήσεις επιδέχονται 

παραμετροποίηση.

Πρόσθετος εξοπλισμός
• Μηχανική οδήγηση σε ράγες.
• Καλωδιακή καθοδήγηση για 

πορεία ακριβείας μέσα στο 
διάδρομο χωρίς μηχανική 
καταπόνηση των εξαρτημάτων.

• Ραδιόφωνο με CD-Player και 
διεπαφή MP3.

• Συγχρονισμένη περιστροφή.
• Δομοστοιχειωτό σύστημα 

διακοπής ανύψωσης και 
οδήγησης, καθώς και για τις 
μειώσεις ταχύτητας.

• Τερματικά ασύρματης μετάδοσης 
δεδομένων με μηχανικές και 
ηλεκτρικές διεπαφές για 
συστήματα διαχείρισης ροής 
υλικών.

• Jungheinrich ISM-Online – 
Σύστημα πληροφοριών για τη 
διαχείριση του ανυψωτικού 
οχήματος.



Μοντέλο Επισκόπηση
Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα Χωρητικότητα / 
φορτίο

Ύψος ανύψωσης (μ
έγιστο)

Ταχύτητα οδήγησης 
χωρίς φορτίο

Ταχύτητα ανύψωσης 
χωρίς φορτίο

EFX 410 1000 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 m/s

EFX 413 1250 kg 7000 mm 9 km/h 0,41 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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